Regulamin konkursu organizowanego przez
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000266430, NIP: 583-28-39-187, Regon: 192972553

Pod nazwą Via Medica – quiz z wiedzy
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się quiz z wiedzy o Via Medica
przeprowadzony podczas XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, zwany dalej
quizem.
Celem quizu jest umocnienie wizerunku Via Medica oraz zintegrowanie uczestników XX Kongresu
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
§2
Organizatorem promocji jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000266430, NIP: 583-28-39-187, Regon: 192972553

§3
1.

Nagrodą w konkursie jest 5 egz. jednotomowego wydania „Onkologii Klinicznej”, red. Maciej
Krzakowski, Piotr Potemski, Krzysztof Warzocha, Piotr Wysocki

2. Wskazana powyżej całkowita wartość puli nagród i wyróżnień stanowi górną granicę
finansowej odpowiedzialności organizatorów z tytułu niniejszego konkursu.

II.

UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
§4

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczestnicy XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii
Klinicznej.
§5
Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpocznie się 14 września 2017 roku o godzinie 9.00 i potrwa
do 15 września 2017 roku do godziny 18.00.
§6
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2017 roku o godzinie 11.00 na stoisku Via Medica.

III.

WARUNKI KONKURSU
§7

Aby wygrać nagrodę, uczestnik quizu zobowiązany jest wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz
odpowiedzieć na pytania konkursowe, następnie dostarczyć formularz na stoisko Via Medica do 15
września do godziny 18.00.
Formularz z pytaniami konkursowymi dostępny będzie do pobrania na stoisku Via Medica od 14
września 2017 roku od godziny 9.00 do 15 września 2017 roku do godziny 18.00.
IV.

KRYTERIA OCENY
§8

Odpowiedzi konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:
Anna Jaczyńska – dział marketingu DSK
Katarzyna Mordzak – dział organizacji konferencji
V.

REGULAMIN

§9
Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników quizu pod adresem
http://www.kongres.ptok.pl

VI.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 10

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu, które mogą być wnoszone przez jej
uczestników, powinny być składane organizatorom na piśmie, pod adresem wskazanym w § 2 do
dnia 30.09.2017 roku
2. Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

